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ANUNŢ 

Primăria Oraşului Baia de Arama, judeţul Mehedinţi, cu sediul în str. Tudor 

Vladimirescu nr. 23, oraşul Baia de Arama, invită ofertanţii interesaţi sa depună ofertă 

informativă de preţ pentru achiziţia directă: Servicii de consultanţă şi reprezentare juridică în 

vederea asigurării asistenţei juridice privind reperezentarea intereselor oraşului Baia de Aramă 

până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile, în următoarele cauze: 

- dosarul cu nr. 7186/30/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, avand ca ca reclamant 

S.C. CONFORT S.A, in contradictoriu cu paraţii GUVERNUL ROMÂNIEI, STATUL 

ROMAN, prin MFP BUCUREŞTI, ORAŞUL BAIA DE ARAMA, MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE si CONSILIUL JUDEŢEAN 

MEHEDINŢI, avand ca obiect pretentii, dosar in cadrul caruia s-a admis cererea privind 

efectuarea unei expertize contabile, raportul de exepertiza contabila fiind depus la dosarul cauzei 

prin care s-a stabilit faptul ca S.C. CONFORT S.A are de returnat către Primaria Baia de Arama 

suma de 1.478.127,50 lei, iar ulterior a fost admisa si cererea privind efectuarea unei expertize 

tehnice de specialitate, urmând a fl completat raportul de expertiza contabila cu noi obiective in 

funcţie de cuantumul lucrărilor nexecutate, dar facturate si incasate nelegal de către S.C. 

CONFORT S.A.; 

- dosarul cu nr. 5399/101/2015, aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, avand ca reclamant UAT 

Baia de Arama, in contradictoriu cu paraţii SC Acelormittal Distribution Romania SRL, SC 

Sidma Romania SRL, SC Confort SA, SC AC PRO-CONS SRL, avand ca obiect litigiu 
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privind achiziţiile publice inexistenta obligaţiei la plata sumei de 801.974, 03 lei si plata sumei de 

801.974, 03 lei; 

-dosarul cu nr. 7239/215/2015, aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, avand ca parti contestator -

Unitatea Administrativ Teritoriala Baia de Arama si intimat SC Sidma Romania SRL, avand ca 

obiect contestatie la executare, impotiva proceselor verbale de sechestru cu nr. 4520/09.03.2015, 

4521/09.03.2015, 4522/09.03.2015, 4523/09.03.2015, 4524/09.03.2015, intocmite de către Biroul 

Executorului Judecătoresc Draghia Dan Gabriel in cadrul dosarului de executare cu nr. 

2261/12.09.2013, in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 88/22.05.2013, 

pronuntata de Tribunalul Mehedinţi in dosarul nr. 5739/101/2013; 

-dosarul cu nr. 7238/215/2015, aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, avand ca parti contestator -

Unitatea Administrativ Teritoriala Baia de Arama si intimat SC Arcelormittal Distribution 

Romania SRL, avand ca obiect contestatie la executare, impotiva proceselor verbale de sechestru 

cu nr. 4525/09.03.2015, 4526/09.03.2015, 4527/09.03.2015, 4528/09.03.2015, 4530/09.03.2015, 

intocmite de către Biroul Executorului Judecătoresc Draghia Dan Gabriel in cadrul dosarului de 

executare cu nr. 2261/12.09.2013, in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 

69/15.04.2013, pronuntata de Tribunalul Mehedinţi in dosarul nr. 4539/101/2013; 

- dosarul cu nr. 26855/215/2014, aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, avand ca parti S.C. 

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION ROMANIA S.R.L. - creditor, Trezoreria Baia de Arama 

- tert poprit si Primaria Baia de Arama - debitor, avand ca obiect validare poprire, acţiune 

formulata de către S.C. ARCELORMITTAL DISTRIBUTION ROMANIA S.R.L. prin care 

solicita validarea propririi infintata de către BEJ Draghia Dan Gabriel si sa oblige tertul poprit 

Trzoreria Baia de Arama sa plateasca suma de 1.126.519, 97 lei compusa din 1.105.825, 30 lei 

debit si 20.694, 67 lei cheltuieli de executare conform titlurilor executori ce fac obiectul 

dosarului de executare nr. 2261/12.09.2014. 

- dosarul cu nr. 26856/215/2014, aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, avand ca parti S.C. SIDMA 

ROMANIA SRL - creditor, Trezoreria Baia de Arama - tert poprit si Primaria Baia de Arama -

debitor, avand ca obiect validare poprire, acţiune formulata de către S.C. SIDMA ROMANIA 

S.R.L. prin care solicita validarea propririi infintata de către BEJ Draghia Dan Gabriel si sa 

oblige tertul poprit Trzoreria Baia de Arama sa plateasca suma de 1.094.049,26 lei compusa din 

1.073.752,3 lei debit si 20.296, 96 lei cheltuieli de executare conform titlurilor executori ce fac 

obiectul dosarului de executare nr. 2260/12.09.2013, acţiune care a fost admisa in parte prin 

incheierea de şedinţa din data de 04.03.201, iar UAT Baia de Arama a formulat apel; 



Cod CPV 79110000-8 - Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică; 

Obiectul achiziţiei directe: Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la Tel/Fax: 0252 381 473, e-mail: 

primaria_bda@yahoo.com, sau direct la sediul autorităţii contractante. 

Adresa la care se depune oferta informativă de preţ: Primăria Baia de Aramă, 

Strada Tudor Vladimirescu, nr.23, localitatea Baia de Aramă, judeţ Mehedinţi, cod poştal 

Data limita pentru depunerea ofertei informative de preţ: 19.10.2013, ORA 

225100. 

14:00. 

întocmit, 

Bobaru Janina Narcis 
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